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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL  

Identificação 

Designação do Projecto: Parque Empresarial de S. Félix da Marinha 

Tipologia de Projecto: Parque Empresarial Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Vila Nova de Gaia – S. Félix da Marinha 

Proponente: AMIgaia – Agência Municipal de Investimento de Vila Nova de Gaia 

Entidade licenciadora: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Norte (CCDR-N) Data: 4 de Março de 2010 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes da DIA: 

1. Reformulação do projecto de forma a dar-se total cumprimento ao disposto 

no Plano Director Municipal (PDM) de Vila Nova de Gaia (Aviso n.º 

14327/2009, de 12 de Agosto), assim como no Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro), não 

podendo as áreas situadas fora do perímetro urbano ser objecto de 

fraccionamento. 

2. Esclarecimento sobre o uso e destino da área representada a branco no 

desenho urbano do projecto apresentado, junto ao limite Noroeste do Parque, 

assim como a clarificação da delimitação do limite Este da área do Parque, 

que incide sobre edificações existentes. Os usos referidos têm que ser 

compatíveis com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor. 

3. Sujeitar as intervenções no leito ou nas margens das linhas de água a 

parecer da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Norte e, no caso 

de parecer favorável, à emissão do respectivo título de utilização. 

4. Dar cumprimento às disposições legislativas em matéria de protecção de 

sobreiros e azinheiras, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, 

de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, 

de 30 de Junho. 

5. Reformulação do Plano de Integração Paisagística, de modo a incorporar as 

questões constantes das medidas de minimização nº. 14, 29, 30 e 31 

apresentadas na presente DIA. 

6. Criação de espaços no interior dos lotes, por parte do tomador da área, e por 

imposição da gestão da Área de Acolhimento Empresarial (AAE), que 

possibilitem a instalação de material vegetal de enquadramento, de modo a 

reforçar a existência de áreas verdes e a dar continuidade ao tratamento que 
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irá existir nas áreas comuns. 

7. Articulação do projecto com as propostas do Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Norte (PROT-N) e Agenda Regional da 

Mobilidade (CCDR-N) no sentido da estruturação de uma fileira logística 

especializada capaz de ajudar a conter a pressão de tráfego (sobretudo de 

mercadorias) sobre os atravessamentos do Rio Douro na Arrábida e Freixo, 

decorrente de uma racionalização do mercado logístico com as Áreas de 

Leixões, Aeroporto, e Valongo/ Maia. 

8. O corte prematuro de exemplares de Pinheiro bravo em áreas superiores a 2 

ha ou de Eucalipto em áreas superiores a 1 ha, deve cumprir o Decreto-Lei 

n.º 173/88, de 17 de Maio, e o Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio, que 

estabelecem a obrigatoriedade de manifestar o corte ou o arranque de 

árvores. E, uma vez que todo o território nacional foi considerado, pela 

Portaria n.º 553-B/2008, de 27 de Junho, afectado pelo nemátodo da madeira 

do Pinheiro, o corte de resinosas encontra-se sujeito às restrições impostas 

para o controlo e erradicação dessa doença e que constam da Portaria n.º 

103/2006, de 6 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 

815/2006, de 16 de Agosto. 

9. Cumprimento integral das Medidas de Minimização a seguir elencadas, bem 

como à implementação dos Planos de Monitorização constantes da presente 

DIA. 

10. Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em 

vigor, nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e devem ser 

remetidos anualmente à Autoridade de AIA. 

11. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a 

presente DIA caduca se, decorridos dois anos a contar da presente data, não 

tiver sido iniciada a execução do respectivo projecto, exceptuando-se os 

casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 
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Elementos a entregar em 
sede de licenciamento 

1. Elaboração de um Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO), constituído 

pelo planeamento da execução de todos os elementos das obras e 

identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar 

na fase de construção e respectiva calendarização.  

2. A localização e características dos estaleiros deverão ser apresentadas 

previamente à Autoridade de AIA e submetidas à respectiva aprovação. 

 
 

Condições para licenciamento ou autorização do projecto: 
Medidas de minimização: 

MEDIDAS GENÉRICAS: 
1. O início dos trabalhos deve ser previamente comunicado à CCDR-N. 
2. Controlar o cumprimento das medidas preventivas e minimizadoras inerentes aos impactes produzidos 

pela execução do projecto e comprovar se esses impactes correspondem aos previstos. 
3. Na eventualidade de se produzirem outros impactes que não os considerados no estudo, executar as 

medidas minimizadoras oportunas, devendo considerar-se, sempre, as melhores soluções técnicas e 
económicas para o desenvolvimento do projecto. 

4. Controlar o cumprimento dos Planos de Acompanhamento Ambiental da Obra, de Integração Paisagística, 
de Gestão de Resíduos e de Monitorização. 

FASE DE CONSTRUÇÃO: 
5. Durante a fase de construção, devem ser cumpridas as medidas aplicáveis e definidas pela Agência 

Portuguesa do Ambiente no documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, com 
excepção da referenciada com o nº. 22. 

6. As medidas de minimização apresentadas para a fase de construção devem constar no caderno de 
encargos da obra. 

7. Deverá ser apresentado um cronograma dos trabalhos de construção actualizado. 
8. Antes do início da obra, deve desenvolver-se um Plano de Gestão de Resíduos considerando, no mínimo: 

▪ Um planeamento da quantidade de resíduos; 
▪ Tipologia e dimensionamento adequado de contentores a utilizar em conformidade com as 

características qualitativas e quantitativas dos resíduos a serem gerados; 
▪ Programação e contacto com os operadores autorizados para a gestão de resíduos necessários para 

dar resposta aos tipos de resíduos gerados. 
Ao nível operacional, o Plano de Gestão de Resíduos, deve considerar as seguintes medidas de gestão: 

▪ Separação de resíduos recicláveis (ex: madeira, papel/cartão, e, eventualmente, argamassas, betões e 
materiais cerâmicos); 

▪ Sensibilização e responsabilização de todos os intervenientes no processo produtivo de resíduos de 
construção e demolição (RCD), seja pelo seu tratamento, pela sua triagem no local de produção, pela 
sua reutilização (sempre que tecnicamente possível) e pela recolha e transporte para as unidades 
licenciadas para valorização e/ou eliminação dos RCD; 

▪ Sempre que a triagem não for possível no local de produção, deverá ser assegurado o encaminhamento 
para uma unidade de triagem devidamente legalizada. 

▪ Os resíduos devem permanecer no local de obra o menor período de tempo possível, sendo que no 
caso dos resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a três meses. 

Antes do início dos trabalhos, os trabalhadores intervenientes na obra devem receber uma formação de 
sensibilização e esclarecimento da forma como devem proceder à separação correcta dos resíduos. 
9. A contratação de mão-de-obra e serviços e a compra de bens deve ser efectuada em empresas locais. 
10. Todas as operações a realizar, que envolvam pessoas ou máquinas, devem ser executadas, desde que 

possível, dentro do perímetro do estaleiro de obra, de forma a minimizar o efeito sobre a população e as 
actividades económicas da envolvente. 
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11. A desactivação dos pontos de água existentes dentro da área do parque, deve ser efectuada de forma a 
não bloquear a circulação da água e a não permitir a criacção de pontos de fácil penetração de 
escorrências superficiais, que possam vir a deteriorar a sua qualidade. 

12. Os dispositivos previstos para tratamento das águas pluviais (decantador de sólidos e separador de 
hidrocarbonetos) devem, também, permitir a possibilidade de recolha de amostras para análise de outros 
parâmetros de avaliação da qualidade da água. 

13. Deve ser garantido um destino final adequado para os efluentes oleosos gerados. 
14. No âmbito dos trabalhos a desenvolver na componente de paisagismo, devem ser implementadas acções 

de reabilitação das linhas de água, nomeadamente acções de limpeza e de recuperação da galeria 
ripícola. 

15. Os veículos afectos à obra devem circular sempre com os faróis médios ligados, contribuindo para a 
minimização do risco de atropelamento e de acidente. 

16. Delimitar as áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e na Reserva Ecológica Nacional (REN), 
de modo a garantir a sua não afectação.

17. Preservar as pequenas manchas de vegetação mais sensível (Salix sp.) localizadas na proximidade das 
linhas de água. 

18. Deve ser realizado um plano de sondagens, que seja suficiente para delimitar a extensão do sítio Pré-
Histórico (VP2), caracterizar a sua tipologia e documentar a sua estratigrafia. A quantidade de sondagens 
a executar deverá ser suficientemente representativa do terreno em questão. Os resultados das 
sondagens de diagnóstico determinarão, caso se justifique, a adopção de medidas minimizadoras 
complementares, devendo, no caso de serem descobertas estruturas arqueológicas significativas, ser 
promovido o seu estudo integral, recorrendo à escavação em área. A concretização do exposto nas linhas 
anteriores possui carácter urgente e prioritário, de modo a permitir o desenvolvimento de quaisquer 
eventuais medidas adicionais de minimização que venham a ser necessárias adoptar em tempo útil, prévio 
à execução do empreendimento. 

19. O transporte de produtos resultantes da escavação e aterro deve ter lugar, apenas, durante o período 
diurno, das 08:00 às 20:00. Em circunstâncias especiais (dependente de obtenção de Licença Especial de 
Ruído) tal período poderá ser estendido. 

20. Relativamente ao caminho (VP3), deve proceder-se, previamente à obra, ao seguinte: 
▪ Limpeza, levantamento topográfico e registo fotográfico do seu percurso; 
▪ Realização de sondagens de avaliação que permitam estabelecer a sua cronologia e documentar a sua 

estratigrafia; 
▪ Dependendo dos resultados da escavação, se necessário, poder-se-á eventualmente proceder ao 

desenho arqueológico do troço de caminho que se encontrar melhor preservado. 
21. Deve ser interdita a realização de operações de manutenção de veículos, sendo que pequenas 

intervenções de manutenção mecânica em máquinas e equipamentos só se poderão realizar em áreas 
próprias, devidamente preparadas para o efeito e impermeabilizadas, concretamente dentro de zonas 
específicas a criar na área do estaleiro de obra. 

22. Programar os fluxos de movimento de veículos de e para a obra, efectuando uma distribuição ao longo do 
dia, evitando grandes concentrações de movimentação, principalmente durante as horas de ponta. 

23. As manobras de pesados  devem ser acompanhadas por pessoal de obra designado para o efeito de 
modo a controlar o tráfego local e a auxiliar nas movimentações necessárias. 

24. Deve ser efectuado o balizamento das zonas de circulação pedonal. 
25. Potenciar a colocação de envolventes de protecção ou barreiras nos locais de trabalho ou equipamentos 

fixos com maior emissão de ruído (ex: estaleiro de ferro, etc.). 
26. Devem ser instalados na zona de estaleiro e em ambiente de obra, sanitários herméticos (tipo WC móvel), 

para evitar a drenagem das águas residuais sem tratamento para o solo. As águas residuais retidas nestas 
instalações, devem ser descarregadas na rede pública de saneamento básico ou conduzidas a destinatário 
autorizado. 

27. Deve ser concebido um sistema de drenagem e gestão das águas pluviais que proceda, dentro do 
possível, ao encaminhamento das águas pluviais, quer para o domínio público, quer para a rede pública de 
drenagem de águas pluviais. Esta rede de drenagem, também, deverá ser concebida de forma a minimizar 
o arrastamento indesejado de materiais (partículas ou outros) que tipificam uma situação de obra. Assim, 
deve ser estudada e definida uma rede de drenagem de águas pluviais que considere a possibilidade de 
distribuição de caudais pluviais, permitindo a partição destes pela restituição ao domínio público e pela 
ligação à rede pública de drenagem pluvial. 

28. No sentido de minimizar o consumo de água a partir da rede pública, deve ser equacionada a possibilidade 
de construção de um tanque de armazenamento de água pluvial para posterior utilização em operações de 
rega, lavagens ou outras. 
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29. Devem ser utilizadas espécies da flora local no enquadramento paisagístico do projecto, nomeadamente, 
plantação de árvores, tais como: Quercus robur (carvalho-roble) ou de Quercus rubra, Q. suber, 
Q. palustris ou Populus sp. (choupos) e arbustos Salix sp, Fraxinus angustifolia, etc.. Estes trabalhos de 
plantação e consolidação com vegetação climácica (de preferência) devem ser conduzidos para que se 
assegure a reposição verde da área.  

30. Maximizar a preservação das barreiras arbóreas ocorrentes na envolvente da zona de intervenção e na 
periferia da mesma, reforçando estes elementos com espécies adequados ao meio-ambiente. No limite 
Norte do terreno o plano de integração paisagística deve promover a criação de uma barreira vegetal que 
diminua o impacte visual provocado sobre a área envolvente da Quinta da Forta. 

31. Integração e recuperação das linhas de água superficial ao nível do projecto, conferindo valor paisagístico 
e ecológico à intervenção. 

32. Assegurar meios (ex: seguros) que garantam o ressarcimento aos lesados por eventuais danos e perdas 
sobre bens materiais. 

33. No caso de se descobrirem, no âmbito dos trabalhos arqueológicos previstos, nomeadamente das 
sondagens prévias, estruturas significativas, deve ser estudada a melhor forma de compatibilização e 
integração destes vestígios no novo empreendimento, valorizando-os enquanto elementos associados à 
história da ocupação humana no local. Para o efeito, o seu tratamento deverá ser complementado com 
sinalética ou painel explicativo adequado. 

FASE DE EXPLORAÇÃO: 
34. Deverá ser concebido um sistema de drenagem e gestão das águas pluviais que proceda, dentro do 

possível, ao encaminhamento das águas pluviais, quer para o domínio público, quer para a rede pública de 
drenagem de águas pluviais. O sistema de drenagem e de gestão das águas pluviais do parque deve 
garantir que a distribuição e partição de caudais pluviais minimizam as alterações sobre os padrões 
actuais de drenagem superficial. A descarga de águas pluviais, nas linhas de água existentes, obriga à 
execução de uma protecção à descarga. Deve, ainda, ser assegurado que as linhas de água tenham um 
leito de drenagem com uma secção de vazão não inferior a 3 metros. No Volume III – Estudos Técnicos, 
Projecto Base de hidrologia e hidráulica fluvial, CONGEO, Lda / SBS, Lda., são estabelecidos os requisitos 
a observar. 

35. A rede interna de drenagem pluvial deve ser dotada de caixas para retenção de sólidos. 
36. Criar um sistema de drenagem de águas pluviais que actue sobre as áreas onde se verifique a circulação 

e estacionamento de veículos. 
37. Adoptar práticas de manutenção de espaços verdes, de limpeza regular e de uso cuidado de fertilizantes e 

pesticidas.   
38. Os passeios e as vias de circulação (ou troços destes) devem ser em paralelo, de modo a favorecer a 

infiltração das águas pluviais. 
39. Recorrer a piso em grelhas de enrelvamento para as zonas destinadas a estacionamento (ou parte das 

mesmas), permitindo minimizar a área impermeável. 
40. Preservar os cursos de água e a vegetação ripícola por meio de acções de limpeza, manutenção e 

controlo. 
41. Introduzir medidas para a redução de consumos de água (ex: automatização e programação dos sistemas 

de rega de espaços verdes, limpeza de passeios e vias com recurso a sopradores, etc.). 
42. Deve ser implementado um sistema de irrigação eficiente que contribua para a manutenção dos valores 

paisagísticos do parque, devendo ser utilizadas plantas que consumam pouca água. Devem ser aplicados, 
nas zonas a regar, sensores de humidade que permitam detectar as necessidades de rega. 

43. Devem ser definidas redes próprias para os efluentes líquidos domésticos e para as águas pluviais. As 
águas residuais devem ser encaminhadas para o sistema colectivo de drenagem e de tratamento de 
efluentes líquidos. 

44. Desenvolver uma rede interna de circulação automóvel que garanta um fluxo de trânsito ordenado e uma 
adequada disponibilidade de estacionamento, bem como constituir uma correcta e eficaz sinalização com 
a implementação, no pavimento, de elementos de controlo de velocidade (ex: sinalética, bandas sonoras 
ou outros).. 

45. Amenizar a implantação do empreendimento através da manutenção adequada das áreas verdes e das 
árvores existentes (regas, podas e adubações), com especial atenção nas zonas de bordadura e nas 
sebes naturais que limitam canais visuais mais sensíveis e mais extensos (canais visuais voltados a 
Norte). 

46. Deve, no interior do parque, ser definido um reduzido limite de velocidade para a circulação automóvel. 
47. Avaliar a disponibilidade de espaço para local de paragem de veículos de transportes públicos, devendo 

ser considerada a possibilidade de integrar o projecto em percursos de transportes urbanos locais e 
regionais. 
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48. Assegurar a segurança da circulação pedonal, nomeadamente no que concerne a acesso ao projecto, vias 
de circulação interiores e atravessamentos interiores de via, recorrendo-se à correcta implantação de 
sinalização vertical e horizontal e, se necessário, de LRV’s (lombas de redução da velocidade, 
coincidentes com as passadeiras). 

49. Maior incidência na contratação de pessoas que habitem no concelho de Vila Nova de Gaia e limítrofes, 
promovendo o “combate” ao desemprego da população local. 

50. Elaborar um Plano de Recolha e Tratamento Prévio dos Resíduos Sólidos, o qual deve assentar nas 
características dos resíduos (do ponto de vista qualitativo e quantitativo), a gerir pela entidade gestora do 
Parque Empresarial, permitindo, desta forma, optimizar os locais de acondicionamento de resíduos, o seu 
transporte e a selecção de operadores, numa perspectiva de valorização de resíduos. 

51. Prever a instalação de contentores em profundidade, nos arruamentos exteriores aos edifícios, destinados 
à deposição dos resíduos indiferenciados e à deposição selectiva dos resíduos valorizáveis produzidos 
nos diferentes edifícios e cuja gestão venha a recair sobre a entidade gestora do Parque Empresarial. 

52. Devem ser adoptadas medidas gerais de gestão de resíduos a implementar por todos os operadores que 
se vierem a instalar no Parque Empresarial. Assim, no interior dos edifícios, nomeadamente em cada uma 
das salas e nas zonas comuns, deve ser contemplada a instalação de receptáculos para a deposição 
selectiva de resíduos indiferenciados e de resíduos valorizáveis (ex: papel/cartão, vidro, embalagens, 
pilhas e acumuladores), os quais devem ser, posteriormente, encaminhados para destino final adequado.  

53. Estabelecer parcerias com entidades dedicadas à recolha e tratamento de fluxos específicos de resíduos, 
de forma a garantir o seu correcto encaminhamento. 

54. Como forma de diminuir a dependência energética do parque deve promover-se a instalação de 
equipamentos de produção de energia eléctrica a partir da utilização de energias renováveis (ex: 
candeeiros de via interior alimentados por energia solar). 

55. Estabelecer vias de circulação e áreas de estacionamento específicas para transportes alternativos (ex: 
bicicletas). 

56. Deve ser condição determinante que todas as unidades, que venham a integrar o Parque Empresarial, 
instalem um depósito para armazenamento das águas pluviais incidentes sobre a cobertura dos edifícios a 
construir. Estas águas devem destinar-se à rega de espaços exteriores, podendo ser, igualmente, utilizada 
em sanitas ou para consumos inerentes às actividades a desenvolver. Os depósitos devem ter uma 
capacidade mínima de 10 m3. 

57. O regulamento do Parque Empresarial de São Félix da Marinha deverá estabelecer que os efluentes 
líquidos não domésticos gerados por cada unidade que se venha a instalar no Parque Empresarial 
deverão ser objecto de licenciamento específico a obter junto das entidades competentes. Assim, caso o 
efluente seja descarregado no domínio público será necessário obter previamente a respectiva autorização 
junto da ARH do Norte; caso o efluente seja descarregado no colector municipal deverá ser obtida prévia 
autorização da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia ou da entidade responsável pela exploração do 
sistema público. Alternativamente, os efluentes líquidos não domésticos gerados poderão ser enviados 
para tratamento em unidades exteriores estas se devidamente autorizadas para o efeito. 

FASE DE DESACTIVAÇÃO 
58. Na fase de desactivação, deve ser desenvolvido um estudo estratégico que possibilite a definição das 

melhores alternativas a preconizar para as infra-estruturas do Parque Empresarial e das unidades 
entretanto implantadas. 

Programas de Monitorização 

Fase de Construção 

Paralelamente ao programa de monitorização ambiental, devem ser consideradas acções que permitam assegurar um 
controlo ambiental de obra. Assim, torna-se indispensável o acompanhamento da obra por um arqueólogo; deve, 
ainda, garantir-se o acompanhamento da obra por um arquitecto paisagista. A permanência continuada destes 
técnicos em obra não é necessária, sendo contudo importante que esteja assegurado um acompanhamento do evoluir 
dos trabalhos, concretamente perante actividades e situações de obra consideradas como mais críticas. 

1. Águas subterrâneas 

• Parâmetros a monitorizar 

Assim, em conformidade com os elementos resultantes do inventário hidrogeológico, e de forma a avaliar o 
comportamento do aquífero e a qualidade da água subterrânea, deve ser implementado um plano de monitorização 
que inclua: 
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a) A leitura dos níveis freáticos; 

b) A caracterização analítica das águas subterrâneas em captações de água pré-definidas: 

▪ Cor, pH, SST, CQO, CBO5, hidrocarbonetos, nitritos, nitratos, coliformes totais, coliformes fecais . 

• Pontos de amostragem 

Os pontos (PAsub) a considerar no plano de monitorização das águas subterrâneas (Figura em anexo), identificados 
no inventário hidrogeológico, correspondem aos seguintes pontos de água: 

▪ PASub.1: PA 15 (poço), que se localiza cerca de 90 m a E da área de intervenção; 

▪ PASub.2: PA 39 (poço), que se localiza cerca de 80 m a N da área de intervenção; 

▪ PASub.3: PA 55 (poço), que se localiza cerca de 50 m a O da área de intervenção;  

▪ PASub.4: PA 71 (poço), que se localiza cerca de 80 m a S da área de intervenção. 

• Periodicidade 

a) A leitura dos níveis freáticos deve ser efectuada com a seguinte periodicidade: 

▪ Previamente ao início da obra: registo dos níveis freáticos com periodicidade mensal; 

▪ Durante a fase de construção: registo dos níveis freáticos com periodicidade quinzenal. 

b) A monitorização ambiental da qualidade das águas subterrâneas deve ocorrer com a seguinte periodicidade: 

▪ Previamente ao início da obra: caracterização da situação zero; 

▪ Durante a fase de construção: caracterização com periodicidade trimestral; 

▪ No final de obra: caracterização de final de obra. 

• Técnica metodológica a utilizar 

As técnicas e métodos de análise devem ser aqueles definidos no Anexo III do Decreto-lei 236/98, de 1 de Agosto, ou 
outras normas ou métodos reconhecidos e aceites. Preferencialmente, as análises devem ser efectuadas por 
laboratórios acreditados. 

• Critérios de Análise Ambiental  

Os resultados obtidos devem ser analisados e confrontados com os valores limite de emissão definidos na legislação 
em vigor aplicável.  

2. Águas superficiais 

• Parâmetros a monitorizar  

▪ Cor, pH, SST, CQO, CBO5, hidrocarbonetos, nitritos, nitratos, metais totais, coliformes totais, coliformes 
fecais. 

• Pontos de amostragem 

Para o controlo de qualidade da água superficial devem ser utilizados os seguintes pontos de monitorização (PAsup) 
(Figura em anexo):  

▪ PASup.1 (linha de água), que se localiza a montante da área de intervenção, cerca de 20m a E; 

▪ PASup.2 (linha de água), que se localiza cerca de 60m a N da área de intervenção; 

▪ PASup.3 (linha de água), que se localiza a jusante da área de intervenção, cerca de 90m a O; 

▪ PASup.4 (linha de água), que se localiza a montante da área de intervenção, junto ao limite SE; 

▪ PASup.5 (linha de água), que se localiza cerca de 20m a S da área de intervenção. 

• Periodicidade 

A monitorização ambiental da qualidade das águas superficiais deve ocorrer com a seguinte periodicidade: 

▪ Previamente ao início da obra: caracterização da situação zero; 

▪ Durante a fase de construção: caracterização com periodicidade trimestral, e obrigatoriamente durante a fase 
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mais crítica das operações que impliquem movimentação de solos (caracterização do pior cenário); 

▪ No final de obra: caracterização de final de obra. 

• Técnica metodológica a utilizar 

As técnicas e métodos de análise devem ser aqueles definidos no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto, ou outras normas ou métodos reconhecidos e aceites. Preferencialmente, as análises devem ser efectuadas 
por laboratórios acreditados. 

• Critérios de Análise Ambiental  

Os resultados obtidos devem ser analisados e confrontados com os valores limite de emissão definidos na legislação 
em vigor aplicável. 

3. Efluentes líquidos 

Na fase de construção deve ser desenvolvido um programa que permita quantificar os caudais de efluentes líquidos 
gerados e descarregados na rede de saneamento básico. Esta monitorização deve ser consubstanciada na 
elaboração de relatórios trimestrais. 

• Parâmetros a monitorizar  

▪ O controlo analítico do efluente deve ser efectuado em conformidade com os requisitos estabelecidos na 
autorização de descarga a obter. No entanto, particularmente para o efluente líquido resultante da vala de 
lavagem de rodados, considera-se que, no mínimo, devem ser monitorizados os seguintes parâmetros: pH, 
SST, CQO, CBO5, hidrocarbonetos. 

• Periodicidade 

▪ Trimestral. 

• Técnica metodológica a utilizar 

▪ As técnicas e métodos de análise devem ser aqueles definidos no Anexo XXII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 
1 de Agosto, ou outras normas ou métodos reconhecidos e aceites. Preferencialmente, as análises devem 
ser efectuadas por laboratórios acreditados. 

• Critérios de Análise Ambiental  

Os resultados obtidos deverão ser analisados e confrontados com os valores limite de emissão definidos na legislação 
em vigor aplicável.  

4. Ruído 

4.1 Plano Preventivo de Monitorização de Ruído  

Durante a fase de construção, deve proceder-se à implementação de um plano preventivo de monitorização de ruído, 
que inclua os seguintes aspectos: 

▪ Plano de campanha de controlo de actividades e de equipamentos ruidosos com base em medições “in situ”. 
Neste âmbito, devem ser caracterizados, por espectro, os níveis de pressão sonora associados às fontes 
identificadas e verificada, sempre que possível, a documentação de homologação dos equipamentos. A 
caracterização de actividades e de equipamentos ruidosos deve ser efectuada com periodicidade trimestral e 
de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.o 76/2002, de 26 de Março, e NP 1730-1996; 

▪ Campanhas de monitorização do ruído ambiental, com periodicidade trimestral, com base em visitas 
aleatórias, caracterizando os indicadores de ruído expressos no Decreto-Lei n.o 9/2007, de 17 de Janeiro; 

▪ Relatórios trimestrais que reportem as situações observadas e identifiquem situações de excesso e pontos 
de melhoria. 

4.2 Controlo dos níveis de ruído sobre a envolvente externa  

• Pontos de amostragem 

Para o controlo dos níveis de ruído sobre a envolvente externa, devem ser definidos pontos próximos do perímetro de 
obra, na sua envolvente periférica e preferencialmente próximo de habitações ou locais sensíveis. Assim, sugerem-se 
como locais de monitorização do ruído, os locais identificados de R1 a R4 (Figura em anexo).  

• Periodicidade 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

 9

▪ Previamente ao início da obra: caracterização da situação zero; 

▪ Durante a fase de construção: controlo trimestral do ruído, preferencialmente, deve ser efectuada uma 
programação coincidente com os piores cenários. 

 

• Técnica metodológica a utilizar 

▪ As técnicas e métodos de medição a adoptar devem ser aqueles que estão definidos nos diplomas 
reguladores, nomeadamente NP 1730-1996 e NP 4423-2003, ou em outras normas ou métodos 
reconhecidos e aceites. Os equipamentos de medição a utilizar devem estar calibrados e os laboratórios de 
ensaios, preferencialmente, devem estar acreditados. 

▪ Os períodos de medição devem ser escolhidos tendo em conta o tipo previsível de ruído produzido pelas 
actividades e o existente na envolvente da área do projecto. As medições devem ser efectuadas durante um 
período de tempo considerado adequado para caracterizar o nível sonoro. 

▪ Dos relatórios de controlo do ruído têm obrigatoriamente que constar informações sobre a equipa que 
realizou o levantamento e o equipamento utilizado, cópia dos certificados de calibração dos equipamentos, 
identificação dos locais avaliados, data, período e duração das amostragens, apresentação de resultados 
obtidos e enquadramento legislativo, conclusões e, se aplicável, propostas de medidas a implementar de 
forma a minimizar a ocorrência de ruído. 

• Critérios de Análise Ambiental  

Os resultados obtidos deverão ser analisados e confrontados com os valores limite de emissão definidos na 
legislação em vigor aplicável.  

5. Controlo da sinistralidade 

O controlo deste factor é da responsabilidade do promotor, contudo, a recolha de elementos relativos a ocorrências é 
da competência do Adjudicatário da obra, competindo ao promotor o dever de verificação.  

• Parâmetros a monitorizar  

▪ a) Índices de sinistralidade automóvel dos veículos em trânsito de, na ou para a obra;  

▪ b) Sinalização rodoviária e protecção da vedação do perímetro de obra.  

• Periodicidade 

▪ a) No que se refere à sinistralidade, deve ser efectuado um controlo mensal de acidentes, onde esteja 
reflectido, no mínimo, a tipologia de acidentes e causas de ocorrência, as consequências/danos (materiais e 
humanos) e o local concreto do acidente. O registo das ocorrências de acidentes é assegurado pela 
implementação de mecanismos de controlo e deve dar origem a um relatório mensal descrevendo e 
trabalhando estatisticamente as ocorrências registadas. 

▪ b) No que se refere à sinalização rodoviária e à vedação do perímetro de obra, deve ser efectuada uma 
verificação semanal de conformidade da sinalização rodoviária e do bom estado da vedação periférica da 
obra. A monitorização destes factores deve evidenciar a tipologia de anomalias registadas e respectivas 
causas prováveis de ocorrência, os locais de ocorrência e consequências/danos (materiais e humanos) 
registados. O registo destes controlos é assegurado pela implementação de mecanismos de controlo e deve 
dar origem a um relatório mensal descrevendo e analisando estatisticamente as ocorrências registadas. 

6. Socio-economia 

• Parâmetros a monitorizar  

O plano de monitorização referente à sócio-economia pretende aferir: 

▪ a) A capacidade de captação de actividades empresariais para o Parque Empresarial; 

▪ b) O número de postos de trabalho a criar;  

▪ c) As áreas libertadas decorrentes da deslocalização de empresas para o Parque Empresarial, 
nomeadamente no que concerne à área liberta (m2), respectiva localização geográfica e 
caracterização/tipologia do espaço que ocupavam; 

▪ d) Os resultados obtidos decorrentes da implementação de um mecanismo de atendimento ao público para 
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, designadamente a disponibilização de 
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um livro de reclamações nas juntas de freguesia de São Félix da Marinha.  

• Metodologia  

▪ a), b) e c) Por meio de informações a obter junto da Entidade Gestora do Parque Empresarial e/ou das 
empresas a instalar, serão obtidos dados relacionados com o número e tipologia de empresas a instalar, bem 
como o número postos de trabalho a criar;  

▪ d) Apresentação de relatórios semestrais contendo as reclamações e/ou pedidos de esclarecimento, 
registados no livro disponibilizado e publicitado na Junta de Freguesia, para o efeito, bem como o seguimento 
que lhes foi dado pelo Promotor. 

• Periodicidade 

▪ a), b) e c) Elaboração de relatórios trimestrais; 

▪ d) Elaboração de relatórios semestrais. 

7. Resíduos  

O controlo dos resíduos é da responsabilidade do promotor, contudo, a recolha de elementos relativos à ocorrência e 
gestão de resíduos é da competência do Adjudicatário da obra, competindo ao promotor o dever de verificação. 

• Metodologia  

Durante a fase de construção, as entidades executantes devem garantir uma cuidadosa monitorização da produção 
dos resíduos, caracterizada pela implementação dos seguintes elementos: 

▪ Plano prévio de controlo de resíduos, onde conste um plano de acondicionamento e armazenamento 
temporário de resíduos, identificação do processo de gestão associado e do operador de resíduos, por 
tipologia de resíduo (código LER); 

▪ Programa de monitorização de produção de resíduos, suportado no balanço resultante do movimento de 
resíduos a destinatário final e do stock de resíduos em obra (estimativa). 

• Periodicidade 

▪ Elaboração de relatório mensal, descrevendo ocorrências e processos de gestão e identificando situações de 
não conformidade legal e pontos de melhoria. Concretamente, o relatório mensal de monitorização de 
resíduos deve apresentar, sob a forma de tabela, no mínimo, e por tipologia de resíduo (código LER), a 
quantidade gerada, a quantidade estimada em armazenamento temporário, a quantidade enviada a 
destinatário final, o transportador do resíduo e o destinatário final. 

▪ Complementar e obrigatoriamente, os resultados relativos à quantidade de resíduos gerados, armazenados e 
enviados a destinatário, para cada código LER, devem ser apresentados sob a forma de gráficos 
descrevendo as informações relativas ao mês em análise e as acumuladas. 

▪ No relatório mensal devem ser justificadas eventuais variações significativas registadas. 

Fase de Exploração e de Desactivação 

8. Águas subterrâneas 

• Parâmetros a monitorizar 

Assim, em conformidade com elementos resultantes do inventário hidrogeológico, e de forma a avaliar o 
comportamento do aquífero e a qualidade da água subterrânea, deve ser implementado um plano de monitorização 
que inclua: 

a) A leitura dos níveis freáticos; 

b) A caracterização analítica das águas subterrâneas em captações de água pré-definidas: 

▪ Cor, pH, SST, CQO, CBO5, hidrocarbonetos, nitritos, nitratos, coliformes totais, coliformes fecais. 

• Pontos de amostragem 

Os pontos (PAsub) a considerar no plano de monitorização das águas subterrâneas (Figura em anexo), identificados 
no inventário hidrogeológico, correspondem aos seguintes pontos de água: 

▪ PASub.1: PA 15 (poço), que se localiza cerca de 90 m a E da área de intervenção; 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

 11

▪ PASub.2: PA 39 (poço), que se localiza cerca de 80 m a N da área de intervenção; 

▪ PASub.3: PA 55 (poço), que se localiza cerca de 50 m a O da área de intervenção; 

▪ PASub.4: PA 71 (poço), que se localiza cerca de 80 m a S da área de intervenção. 

• Periodicidade 

a) A leitura dos níveis freáticos deve ser efectuada com periodicidade mensal durante todo o período de exploração 
do parque empresarial. 

b) A monitorização ambiental da qualidade das águas subterrâneas deve ocorrer com periodicidade semestral durante 
todo o período de exploração do parque empresarial. 

• Técnica metodológica a utilizar 

a) As técnicas e métodos de análise devem ser aqueles definidos no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 
de Agosto, ou outras normas ou métodos reconhecidos e aceites. Preferencialmente, as análises devem ser 
efectuadas por laboratórios acreditados. 

• Critérios de Análise Ambiental  

Os resultados obtidos deverão ser analisados e confrontados com os valores limite de emissão definidos na legislação 
em vigor aplicável.  

9. Águas superficiais 

• Pontos de amostragem 

Para o controlo de qualidade da água superficial devem ser utilizados os seguintes pontos de monitorização (PAsup) 
(Figura em anexo):  

▪ PASup.1 (linha de água), que se localiza a montante da área de intervenção, cerca de 20m a E; 

▪ PASup.2 (linha de água), que se localiza cerca de 60m a N da área de intervenção; 

▪ PASup.3 (linha de água), que se localiza a jusante da área de intervenção, cerca de 90m a O; 

▪ PASup.4 (linha de água), que se localiza a montante da área de intervenção, junto ao limite SE; 

▪ PASup.5 (linha de água), que se localiza cerca de 20m a S da área de intervenção. 

• Periodicidade 

A monitorização ambiental da qualidade das águas superficiais deve ocorrer com a seguinte periodicidade: 

▪ Imediatamente antes da entrada em exploração do parque empresarial: caracterização da situação de 
referência, eventualmente coincidente com a caracterização de final de obra; 

▪ Caracterização com periodicidade semestral durante todo o período de exploração do parque empresarial. 

• Parâmetros a monitorizar  

▪ Cor, pH, SST, CQO, CBO5, hidrocarbonetos, nitritos, nitratos, metais totais, coliformes totais, coliformes 
fecais. 

• Técnica metodológica a utilizar 

As técnicas e métodos de análise devem ser aqueles definidos no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto, ou outras normas ou métodos reconhecidos e aceites. Preferencialmente, as análises devem ser efectuadas 
por laboratórios acreditados. 

• Critérios de Análise Ambiental  

Os resultados obtidos deverão ser analisados e confrontados com os valores limite de emissão definidos na legislação 
em vigor aplicável. 

10. Consumo de Água 

• Parâmetros a monitorizar  

Deve ser assegurado, no mínimo, o controlo de consumos para: 

▪ Área de edifícios; 
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▪ Áreas exteriores (ex: rega de jardins, lavagens). 

• Técnica metodológica a utilizar 

▪ O sistema deve permitir a quantificação parcial de consumos associados a diferentes actividades/funções, 
pelo que será necessário conceber uma rede de distribuição de água que permita a colocação de 
caudalímetros totalizadores nos pontos de distribuição sectorial.  

• Periodicidade 

▪ A monitorização dos caudais deve ser efectuada com base na leitura semanal dos valores registados nos 
contadores totalizadores. Esta monitorização deve ser consubstanciada na elaboração de relatórios 
analíticos trimestrais. 

 

11. Ruído 

• Pontos de amostragem 

▪ Para o controlo dos níveis de ruído devem ser definidos os mesmos pontos que os propostos para a fase de 
construção. Assim, sugerem-se como locais de monitorização do ruído, os locais identificados de R1 a R4 
(Figura em anexo).  

▪ Caso se verifique a edificação de receptores sensíveis na envolvente próxima do projecto, devem ser 
considerados pontos adicionais de monitorização, representativos desses mesmos alvos sensíveis. 

• Periodicidade 

▪ Durante a fase de exploração deve desenvolver-se anualmente uma avaliação do nível de incomodidade pelo 
ruído. 

• Técnica metodológica a utilizar 

▪ As técnicas e métodos de medição a adoptar devem ser aqueles que estão definidos nos diplomas 
reguladores, nomeadamente NP 1730-1996 e NP 4423-2003, ou em outras normas ou métodos 
reconhecidos e aceites. Os equipamentos de medição a utilizar devem estar calibrados e os laboratórios de 
ensaios, preferencialmente, devem estar acreditados. 

▪ Os períodos de medição devem ser escolhidos tendo em conta o tipo previsível de ruído produzido pelas 
actividades e o existente na envolvente da área do projecto. As medições devem ser efectuadas durante um 
período de tempo considerado adequado para caracterizar o nível sonoro. 

▪ Do relatório de controlo do ruído têm obrigatoriamente que constar informações sobre a equipa que realizou 
o levantamento e o equipamento utilizado, cópia dos certificados de calibração dos equipamentos, 
identificação dos locais avaliados, data, período e duração das amostragens, apresentação de resultados 
obtidos e enquadramento legislativo, conclusões e, se aplicável, propostas de medidas a implementar de 
forma a minimizar a ocorrência de ruído. 

• Critérios de Análise Ambiental  

▪ Os resultados obtidos deverão ser analisados e confrontados com os valores limite de emissão definidos na 
legislação em vigor aplicável. 

12. Socio-economia 

• Parâmetros a monitorizar  

O plano de monitorização referente à sócio-economia pretende aferir: 

▪ a) A capacidade de captação de actividades empresariais para o Parque Empresarial de São Félix da 
Marinha 

▪ b) O número de postos de trabalho a criar e criados (com indicação da respectiva freguesia de residência).  

▪ c) As áreas libertadas decorrentes da deslocalização de empresas para o Parque Empresarial de São Félix 
da Marinha, nomeadamente no que concerne à área liberta (m2), respectiva localização geográfica e 
caracterização/tipologia do espaço que ocupavam 

▪ d) O número de empresas instaladas e evolução da taxa de ocupação do Parque Empresarial 
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▪ e) Os resultados obtidos decorrentes da implementação de um mecanismo de atendimento ao público para 
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, designadamente a disponibilização de 
um livro de reclamações nas juntas de freguesia de São Félix da Marinha.  

• Metodologia  

▪ a), b) e c) Por meio de informações a obter junto da Entidade Gestora do Parque Empresarial e/ou das 
empresas a instalar, serão obtidos dados relacionados com o número e tipologia de empresas a instalar, bem 
como o número postos de trabalho a criar;  

▪ d) Apresentação de relatório anual, dando nota de eventuais complementaridades com outros parques 
empresariais existentes ou a construir; 

▪ e) Apresentação de relatórios semestrais contendo as reclamações e/ou pedidos de esclarecimento, 
registados no livro disponibilizado e publicitado na Junta de Freguesia, para o efeito, bem como o seguimento 
que lhes foi dado pelo Promotor. 

• Periodicidade 

▪ a), b) e c) Elaboração de relatórios trimestrais; 

▪ d) e e) Elaboração de relatórios semestrais. 

13. Resíduos  

O controlo dos resíduos é da responsabilidade do promotor, contudo, a recolha de elementos relativos à ocorrência e 
gestão de resíduos é da competência do Adjudicatário da obra, competindo ao promotor o dever de verificação. 

• Metodologia  

Durante a fase de exploração, deve ser garantida a recolha selectiva, o processamento, o armazenamento e a 
monitorização da produção dos resíduos assente, respectivamente, nos seguintes elementos: 

▪ Plano prévio de controlo de resíduos, onde conste um plano de acondicionamento, processamento e 
armazenamento temporário de resíduos, identificação do processo de gestão associado e do operador de 
resíduos, por tipologia de resíduo (código LER); 

▪ Programa de monitorização de produção de resíduos, suportado no balanço mensal de resíduos a 
destinatário final e do stock de resíduos em armazenamento temporário; 

• Periodicidade 

▪ Elaboração de relatório mensal, onde seja analisada e trabalhada estatisticamente a informação relativa a 
ocorrências e processos de gestão de resíduos;  

▪ Destes relatórios deve constar, obrigatoriamente, uma análise gráfica da geração de resíduos, por código 
LER. Esta avaliação deverá considerar uma análise de resíduos gerados evolutiva e comparativa no tempo;  

▪ No relatório mensal devem ser justificadas eventuais variações significativas na geração de resíduos e 
identificadas situações de não conformidade legal e pontos de melhoria. 

 
Validade da DIA: 4 de Março de 2012 

 
Entidade de verificação da 

DIA: CCDR-N 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 932/2010 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 14/01/2010) 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
consulta pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Resumo do Procedimento de AIA 

• A presente DIA respeitou à avaliação de impacte ambiental de um projecto, em 
fase de projecto de execução, relativo à implementação de um Parque 
Empresarial denominado S. Félix da Marinha, com uma área de cerca de 40,5 ha. 

• O Projecto e Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foram remetidos pela Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia para a CCDR-N. A referida documentação deu 
entrada na CCDR-N a 10 de Setembro de 2009, sendo esta a data de referência 
para o início da instrução do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA).  

• A CCDR-N, enquanto Autoridade de AIA, nomeou a respectiva Comissão de 
Avaliação (CA), composta por 15 elementos, 12 da CCDR-N, um da ARH Norte, 
um do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 
(IGESPAR) e um da Direcção Regional de Cultura do Norte. 

• No dia 1 de Outubro de 2009, foi emitida a declaração de conformidade pela 
Autoridade de AIA. 

• A CA efectuou uma visita ao local, no dia 15 de Outubro de 2009, tendo sido 
acompanhada por representantes do proponente e da equipa de elaboração do 
EIA.  

• No âmbito do presente procedimento foram consultadas as seguintes entidades: 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Direcção Regional de Economia do 
Norte, Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e Autoridade Florestal 
Nacional. 

• O período de Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, tendo início no dia 
12 de Outubro de 2009 e o seu término no dia 6 de Novembro de 2009. 

• Elaboração do Parecer Técnico Final da CA, concluído em Dezembro de 2009. 

• Preparação da proposta de DIA e envio para a tutela. 

• Emissão da DIA. 

Resumo dos pareceres das entidades consultadas 

• Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia: emite parecer favorável, salientando que 
o projecto apresentado acolhe as reformulações sugeridas no parecer da 
autarquia à Proposta de Definição de Âmbito, numa fase anterior, nomeadamente 
em relação à alteração dos elementos relativos à Proposta de Revisão do PDM. 

• Direcção Regional Economia do Norte: salienta que deverá ser dada particular 
atenção às medidas de mitigação dos impactes negativos, nomeadamente ruído e 
emissões, que poderão ocorrer na ala mais próxima da área residencial que 
confina com o limite do parque a oriente, para evitar situações de conflito e 
incómodo. 

• Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte: considera que não se 
prevêem impactes negativos para áreas agrícolas ou populações rurais. 

• Autoridade Florestal Nacional: emite parecer favorável ao projecto, salientando 
que o corte prematuro de exemplares de Pinheiro bravo em áreas superiores a 
2ha, ou de Eucalipto em áreas superiores a 1ha, deverá cumprir o Decreto-Lei n.º 
173/88, de 17 de Maio, e do Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de Maio, que 
estabelecem a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores. E, 
uma vez que todo o território nacional foi considerado, pela Portaria n.º 553-
B/2008, de 27 de Junho, afectado pelo nemátodo da madeira do Pinheiro, o corte 
de resinosas encontra-se sujeito às restrições impostas para o controlo e 
erradicação dessa doença constante na Portaria n.º 103/2006, de 6 de Fevereiro, 
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 815/2006, de 16 de Agosto.  
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Resumo do resultado da 
consulta pública: No período da Consulta Pública não foi recebido qualquer parecer. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Técnico Final da CA e 
na respectiva proposta de DIA, salientando-se, de seguida, os principais aspectos que 
a justificam. 

O projecto do Parque Empresarial de S. Félix da Marinha tem interesse para a 
economia do território e da região, em função de se tratar de um projecto de 
acolhimento empresarial enquadrável na rede regional prevista no “Plano de Acção 
para o Acolhimento Empresarial” e que visa dotar a Região Norte de um conjunto de 
infra-estruturas de acolhimento empresarial focadas na competitividade das empresas 
e do território. 

Neste sentido, o presente projecto pode, potencialmente, constituir um espaço 
privilegiado para a instalação de empresas competitivas e inovadoras, sendo que a 
concentração num espaço confinado e em condomínio fechado, de elevada qualidade 
técnica e urbanística, complementado com a disponibilização de um conjunto de 
amenidades, serviços avançados e uma forte articulação à rede de infra-estruturas de 
apoio à competitividade e inovação, irá favorecer economias de aglomeração e de 
rede, potenciando uma maior atractividade do município e da região, para além de 
contribuir para o ordenamento do território numa área geográfica em que estas 
preocupações são particularmente pertinentes. 

O projecto compreende duas áreas distintas - um parque tecnológico (11ha) e uma 
área de acolhimento empresarial (20,9ha). A restante área é ocupada por espaços 
verdes e pela rede viária. O parque tecnológico inclui o “Centro de Incubação de 
Empresas de Base Tecnológica” (Inovagaia), um edifício-sede que comporta algumas 
amenidades e um conjunto de espaços para instalação de edifícios de apoio ao parque 
envolvendo, nomeadamente, a instalação de laboratórios científicos, e outras 
amenidades complementares não especificadas. A área de Acolhimento Empresarial, 
destinada à implantação de unidades industriais, comporta um total de 74 lotes, 
assumindo-se não existir, de momento, a identificação de uma preferência temática 
sobre o tipo de actividades empresariais a localizar.  

Nas diferentes fases do projecto, e face aos descritores considerados relevantes, 
salientam-se os seguintes aspectos: 

− Ordenamento do Território e Uso do Solo: considera-se que são acautelados os 
devidos impactes e medidas de mitigação respectivas, entendendo-se, no 
entanto, que o projecto deverá ser reformulado de forma a dar-se total 
cumprimento ao disposto no PDM de Vila Nova de Gaia, em vigor, assim como 
no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, não podendo as áreas 
situadas fora do perímetro urbano ser objecto de fraccionamento. Arqueologia e 
Património: considerou a CA que se encontram devidamente salvaguardados 
quer os valores patrimoniais indicados, quer eventuais ocorrências não 
identificadas de carácter arqueológico que venham a verificar-se, tendo em conta 
as medidas de controlo integradas na presente DIA. Da caracterização e 
levantamento efectuados, conclui-se existir uma interferência visual do projecto 
com a “Quinta da Forta” (VP3), sendo que existem pelo menos duas ocorrências 
passíveis de afectação directa (destruição) pelo projecto – “Sítio da pré-história 
recente” (VP2) e “caminho” (VP3). Neste contexto, considerando a natureza dos 
vestígios arqueológicos em causa, entende-se fundamental a implementação de 
todas as medidas de minimização constantes da presente DIA. 

− Paisagem: foi emitido parecer favorável ao projecto em causa condicionado à 
implementação do PIP. Quanto aos lotes a ocupar, devem ser criados espaços, 
no seu interior, onde seja possível instalar material vegetal de enquadramento, de 
modo a reforçar a existência de áreas verdes e a dar continuidade ao tratamento 
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que irá existir nas áreas comuns. 

− Sócio-economia: na fase de construção os impactes identificados foram 
considerados significativos ou pouco significativos, designadamente aumento das 
manobras de pesados (negativo e significativo), maior probabilidade de acidentes 
rodoviários (negativo e significativo), degradação das vias de comunicação 
(negativo e pouco significativo) e criação de postos de trabalho (positivo e pouco 
significativo). Na fase de exploração, os impactes negativos identificados, sendo 
considerados pouco significativos, são devidos à afectação sobre a qualidade de 
vida das pessoas residentes na envolvente próxima, por aumento do tráfego 
gerado pelo projecto. Os impactes positivos foram considerados significativos e 
decorrem da dinamização da actividade económica, da valorização do espaço 
envolvente. 

− Tráfego e Acessibilidades: não sendo possível conhecer, à partida, o perfil 
funcional do Parque Empresarial num cenário de plena ocupação, admite-se que 
seria de todo o interesse que o município de Vila Nova de Gaia ponderasse as 
propostas do PROT-N e Agenda Regional da Mobilidade (CCDR-N), no sentido 
da estruturação de uma fileira logística especializada (aqueles documentos 
apontam para a fileira dos matérias de construção civil – construção e 
renovação/equipamento do parque edificado do núcleo central da Área 
Metropolitana do Porto), capaz de ajudar a conter a pressão de tráfego 
(sobretudo de mercadorias) sobre os atravessamentos do Rio Douro na Arrábida 
e Freixo, decorrente de uma racionalização do mercado logístico com as Áreas 
de Leixões, Aeroporto, e Valongo/ Maia. 

Assim, face ao exposto, e tendo em consideração os pareceres das entidades 
consultadas e que os impactes mais significativos poderão ser minimizados se forem 
implementadas as adequadas medidas de minimização, as quais foram integradas na 
presente DIA. Tendo a Autoridade de AIA proposto uma DIA favorável condicionada, 
considera-se , viável o projecto do “Parque Empresarial de S. Félix da Marinha”, desde 
que cumpridas todas as condições constantes da presente DIA.  
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